
PROTOKÓŁ evr/os
z XVI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu 25 lutego 2008 r

w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Gminy Jana Goździewskiego.

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1330.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło - 14
Radny nieobecny:
- Michał Gnas

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

m:”?P-JT

TJS?

9.

Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójt Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Elżbieta Kowalska — Skarbnik Gminy
Wojciech Tymkowski — Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno —
Administracyjnego Szkół
Teresa Gołębiewska — Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Halina Larenta —— Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczne

.Piotr Czyżyk — Kierownik referatu i infrastruktury gospodarki,
nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
Elżbieta Pełka-Karpińska —— inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska

10.Alicja Stryczniewicz —- podinspektor ds. planowania i inwestycji
1 1.Janusz Sosnowski — radny powiatu
12.Mieczysław Leszczyński — radny powiatu
13.Andrzej Chmielewski — Komendant Posterunku
14.Jerzy Niedziałkowski — BS Opinogóra
15.Mieczysław Piotrowski — przedstawiciel Kółek i Organizacji Rolniczych
16.Sołtysi wg listy obecności - 40

Pkt.1.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski otwierając sesję powitał
radnych i zaproszonych gości.

Stwierdził kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał,
oraz przeczytał porządek obrad Rady Gminy. Porządek sesji przewidywał:



_ . Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokółu z XV Sesji Rady Gminy.
3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące

uchwał sesyjnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę

Opinogóra Górna powiatowi ciechanowskiemu.
Podjęcie uchwały w Sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę
Opinogóra Górna powiatowi ciechanowskiemu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Opinogóra Górna dla
fragmentów miejscowości Chrzanówek i Władysławowo.

9. Podjęcie uchwały w sprawi zwolnienia z opłaty z tytułu zgłoszenia
o dostosowanie przedmiotu działalności do PKD-2007 w istniejących
wpisach dokonanych do 31 grudnia 2007 roku

10.Wolne wnioski i zapytania.
l 1.Sprawy bieżące.
12.Zamknięcie obrad.

”453”

Ad.pkt.2.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski poinformował,
że protokół z XV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany i radni
mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz Kuczyński przedstawił
wniosek o przyjęciu protokółu z XV Sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007
roku.

Przewodniczący Rady Gminy Jana Goździewskiego dał pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XV Sesji Rady Gminy
Opinogóra Górna.

Ad.gkt.3.

Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące
uchwał sesyjnych — nie zgłoszono.



Ad.];kt.4.

Teresa Gołębiowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
wyjaśniła, że Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych uchwalany jest co roku. Załącznikiem do Gminnego Programu
jest harmonogram wydatków na 2008 rok obejmujący kwotę 63 tys. zł. Fundusz
ten, stanowią pieniądze, które wpływają do gminy od podmiotów
gospodarczych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Radni na ten temat otrzymali pisemne informacje i mieli możliwość dokładnego
zapoznania. Następnie przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, na sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2008.

Ad.pkt.5.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że w listopadzie ubiegłego
roku pozyskaliśmy dobrze utrzymany trzynastoletni samochód strażacki dla
jednostki OSP Opinogóra za kwotę 30 tys. zł, którego samo wyposażenie jest
warte 50 tys. zł Z końcem roku nie podejmowaliśmy procedury zapłaty,
o czym informowałem Radę Gminy, ponieważ uzgodniliśmy z Państwową
Komendą PSP Ciechanów, że na początku nowego roku wrócimy do tematu.
W związku z powyższym stawiamy sprawę pod obrady.

Skarbnik Gminy Elżbieta Kowalska przedstawiła projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Opinogóra Górna
powiatowi ciechanowskiemu.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej przez Gminę Opinogóra Górna powiatowi ciechanowskiemu.



Ad.pkt.6.

Elżbieta Kowalska Skarbnik Gminy wyjaśnił, że wprowadzone zmiany
w planie wydatków gminy mają na celu zabezpieczenie wymagalnego 50%
udziału gminy w budowie infrastruktury drogowej przez powiat ciechanowski
na terenie gminy. Dotychczasowa wysokość wydatków w budżecie gminy na
2008 rok przeznaczonych na współfinansowanie przebudowy chodnika
w miejscowości Opinogóra Górna wynosi 40.000 zł. W związku z planowanym
rozszerzeniem zakresu jego przebudowy przez Starostwo Powiatowe konieczne
jest zwiększenie środków finansowych do wysokości 75.000 zł. Następnie
przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Radny Dariusz Goździewski zwrócił uwagę że w materiałach
informacyjnych jest zmniejszenie o kwotę 35 tys. zł wydatków na drogi
gminne, jest to spora kwota a drogi w gminie mamy w złym stanie. Chciałbym
zapewnienia od Wójta Gminy, że w budżecie gminy wystarczy środków
finansowych na bieżące remonty dróg

Małgorzata Kołakowska z-ca Wójta Gminy wyjaśniła, że wcześniej była
mowa o dofinansowaniu budowy chodnika przy drodze powiatowej
w wysokości 40 ty. zł, i chodnik miał być położony od plebani w kierunku
Zygmuntowa. Teraz przy kompleksowej przebudowie drogi w Opinogórze
Górnej pojawiła się nowa szansa, położenie chodnika od plebani w kierunku
oficyny. Dlatego proponujemy zwiększenie dofinansowania o kwotę 35 tys. zł.

Skarbnik Gminy Elżbieta Kowalska wyjaśniła, że na rok 2008
zaplanowane jest w budżecie gminy 75 tys. zł na remonty bieżące dróg
gminnych, oraz 60 tys. zł na równiarkę i odśnieżanie

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że wielokrotnie na sesjach
powtarzał, że drogi muszą być przejezdne, ale nie znaczy że wyremontowane
i na remonty bieżące dróg pieniądze w budżecie będą zapewnione. Mieszkańcy
gminy wnioskowali że sami będą przywozili materiał na drogi i żeby odstąpić
od przetargu. W ubiegłym roku łącznie z transportem wydano ok. 90 tys. zł., na
remonty bieżące w tym roku żeby uniknąć przetargu możemy przeznaczyć
50 tys. zł na materiał, a transport zapewnią sami mieszkańcy.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych 15, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmian W budżecie
gminy na 2008 rok.



Ad.pkt.7.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska zapoznał z pismem Powiatowego
Zarządu Dróg w Ciechanowie „ Nawiązując do wcześniejszych uzgodnień
w sprawie planowanej przebudowy chodnika w miejscowości Opinogóra
i zbieżnych ocen w kwestii ewentualnego rozszerzenia zakresu planowanej
inwestycji wg szkicu załączonego do niniejszego pisma, uprzejmie proszę
o rozważenie możliwości dofinansowania tego przedsięwzięcia do kwoty 75 tys.
zł. Wartość całego zadania wyniesie około 150 tys. zł. Uporządkuje ono
komunikację pieszą w obrębie miejscowości Opinogóra, przyczyniając się
również do poprawy bezpieczeństwa dzieci powracających ze szkoły
zlokalizowanej w ciągu tej drogi. Z uwagi na fakt, iż środki budżetowe powiatu
ciechanowskiego w bieżącym roku w znacznym stopniu zostaną zaangażowane
w przebudowę drogi Chrzanówek —— Opinogóra, której koszt wyniesie około 1,6
mln. zł, nie będziemy w stanie w całości sfinansować przebudowy chodnika.
Mając na uwadze planowany termin rozpoczęcia inwestycji — kwiecień 2008 r
i konieczność przeprowadzenia procedur przetargowych, proszę o możliwie
szybką odpowiedź.” Jak wynika z pisma do przebudowy drogi nie będziemy
dokładali, dołożymy 50 % tylko do budowy chodnika. Jest to jedyna okazja,
żeby kompleksowo położyć chodnik w centrum Opinogóry.

Janusz Sosnowski radny powiatu wyjaśnił, że Starostwo Powiatowe
przyjęło pewne kryteria przy budowie dróg powiatowych i zwraca się do gmin
@ partycypację w kosztach budowy. Jeżeli inwestycja budowy drogi
w Opinogórze weszła do planu, to uważam, że należy ponieść pewne koszty
poprzez dofinansowanie budowy chodnika i inwestycje doprowadzić do końca.

Skarbnik Gminy Elżbieta Kowalska przedstawiła projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Opinogóra Górna
powiatowi ciechanowskiemu.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Gożdziewski wniósł o podjęcie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej przez Gminę Opinogóra Górna powiatowi ciechanowskiemu.

Ad.pkt.8.

Alicja Stryczniewicz podinspektor ds. planowania i inwestycji wyjaśniła,
że przedstawione na załącznikach obszary w aktualnie opracowanej zmianie
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy



leżąw strefie usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Głównym celem
sporządzania miejscowego planu jest zagospodarowanie terenów atrakcyjnie
położonych — wzdłuż drogi krajowej nr 60. Plan miejscowy obejmować będzie
rn. in. tereny, dla których wnioskowana była zmiana przeznaczenia pod
lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 rn 2 ,
dla jakich zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym występuje obowiązek przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po upływie 3 miesięcy

od dnia ustanowienia tego obowiązku. W interesie Gminy jest opracowanie
planu by przyciągnąć potencjalnych inwestorów. Liczymy na to, że tereny
te zostaną szybko zagospodarowane, będą mogły powstać tam, poza zabudową
jednorodzinną, obiekty handlowo-usługowe a ich lokalizacja wygeneruje
dodatkowe dochody do budżetu gminy w postaci podatków. Projekt planu
zostanie opracowany przez uprawnionego architekta, a przewidywany termin
jego sporządzenia to około 1,5 roku. Następnie przedstawiła stosowny projekt
uchwały.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że 6 lutego 2008 roku został
ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi gminy Opinogóra, m.in.
obejmujący miejscowości Władysławowo i Chrzanówek i od 10 marca br.
można korzystać ztego planu

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjecie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, na sesji
uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Opinogóra Górna dla fragmentów miejscowości Chrzanówek i Władysławowo.

Ad.gkt.9

Elżbieta Borowska podinspektor ds. działalności gospodarczej wyjaśniła,
że ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca
zamieszkania przedsiębiorcy. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej podlega opłacie w kwocie 100 zł, a jeżeli zgłoszenie
dotyczy zmiany wpisu opłata wynosi 50 zł. Pobrane opłaty stanowią dochód
budżetu gminy prowadzącej ewidencję, ale Rada Gminy może wprowadzić
zwolnienia od opłat. Rada Ministrów rozporządzeniem Wprowadziła z dniem
1 stycznia 2008 roku zmiany w Polskiej Klasyfikacji Działalności. Każdy
przedsiębiorca powinien dostosować przedmiot działalności do aktualnej PKD,
co traktowane jest jako naniesienie zmiany w zaświadczeniu. W związku



z powyższym przygotowaliśmy projekt uchwały o zwolnieniu z opłaty z tytułu
zgłoszenia o dostosowanie przedmiotu działalności do PKD-2008 w istniejących
Wpisach dokonanych do 31 grudnia 2007 roku. Następnie przedstawiła stosowny

projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie
uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, na sesji

uczestniczyło 14, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zwolnienia z opłaty
z tytułu zgłoszenia o dostosowanie przedmiotu działalności do PKD—2007
w istniejących Wpisach dokonanych do 31 grudnia 2007 roku.

Ad.pkt.10.

Radny Dariusz Goździewski poinformował, że stan drogi w Kołakach
Budzynie znacznie się pogorszył, brukiern jest trudno przejechać. Ponadto
zapytał czy Wójt Gminy złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach
Samorządowego lnstrumentu Wsparcia Województwa Mazowieckiego.

Sołtys z Rembowa Jan Maćkowski zgłosił:
— potrzebę remontu drogi od Rembówka do Rembowa
- załatanie wyrwy asfaltowej na moście w Rembowie,
— oraz zapytał, kiedy należy składać podania o dofinansowanie remontu

dróg gminnych.

Sołtys z Długołęki Zygmunt Wiśniewski zapytał kiedy będzie
dokończona modernizacja drogi Długołęka — Kołaczków w miejscowości
Wólka Łanięcka. Również miał zastrzeżenie do przydziału środków na remonty
dróg gminnych, ponieważ jeżeli remont dotyczy drogi we wsi to nie ma
problemu z przywiezieniem towaru, ale jeżeli droga jest na kolonii
to praktycznie zostają pojedyńcze osoby do przywiezienia i rozgarnięcia
towaru.

Sołtys z Wilkowa Małgorzata Filipowicz zapytała:
- kiedy będą wyremontowane wyrwy w asfalcie do Wilkowa,
— kiedy otrzymamy równiarkę na drogę,
- kiedy i na jakich warunkach będą budowane oczyszczalnie przydomowe

Sołtys z Kobylina Sadowski Stanisław zgłosił potrzebę remontu drogi
i rowu przydrożnego w Kobylinie.



Radna Jolanta Grochowska zgłosiła potrzebę wycięcia krzewów przy
drodze powiatowej od lasu w kierunku sołectwa Kołaczków. Na tym odcinku
drogi rowy i pobocza są bardzo zakrzaczone i stanowią niebezpieczeństwo dla
poruszających się pojazdów i pieszych.

Radny Andrzej Kuc poprosił o szybką interwencje w sprawie remontu
drogi w Pomorzu w kierunku Pana Trędaka, ponieważ mleczarnia odmawia
odbioru mleka od rolnika ze względu na zły stan drogi.

Radny Jerzy Wójcicki zgłosił naprawę nowowybudowanych chodników
przy drodze Opinogóra — Dzbonie. Zapytał również czy jest już sprzedany
budynek starej szkoły z przyległymi gruntami. Jeżeli nieruchomość jest
sprzedana to będzie zlikwidowana ścieżka, którą dzieci dochodziły do szkoły.
Mieszkańcy proszą, żeby ewentualnie w innym miejscu zrobić przej ście.

Radny Marian Pikus zwrócił się z prośba, o usunięcie karp przy drodze
powiatowej Dzbonie — Opinogóra, które utrudniają odpływ wód w rowach.

Sołtys z Woli Wierzbowskiej Arkadiusz Humięcki zapytał, dlaczego
firma PUK nie chce wjeżdżać na podwórka, tylko nakazuje wyprowadzać kosze
ze śmieciami do głównej drogi.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wyjaśnił, że firma PUK
tłumaczy się, że opróżnią kosz jeżeli będzie znajdował się nie dalej jak
15 metrów od drogi, jeżeli będzie dalej wystawiony to nie będą opróżniali.

Sołtys Zdzisław Makowski zgłosił potrzebę skierowania równiarki na
drogę w Pajewie Królach.

Sołtys z Kątów Waldemar Leszczyński zapytał czy będzie realizowana
budowa oczyszczalni w Kołakach Budzynie.

Radny powiatu Janusz Sosnowski poinformował, że modernizacja drogi
Długołęka — Kołaczków w miejscowości Wólka Łanięcka jest zaplanowana na
rok 2009. Tą drogę obowiązują kryteria przyjęte przez Starostwo przy budowie
dróg powiatowych. Uważam, że tą inwestycję gmina powinna dofinansować
i doprowadzić. budowę do końca.

Sołtys Jerzy Klimkowski zgłosił potrzebę wyrównania równiarką drogi
w Przedwojewie od przystanku autobusowego w kierunku bloków.

Sołtys Ewa Miklaszewska zapytała kiedy będzie budowana droga
Opinogóra Kolonia — Niemierzyce.



Radna Teresa Matuszewska zgłosiła, że w Rembowie szamba
są wylewane do rowu.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:
- stan drogi w Kołakach Budzynie jest mi znany, jest kawałek bruku gdzie

środkiem nie można przejechać i kawałek drogi żwirowej, ale jest wiele
innych dróg w gminie w podobnym stanie. Będzie w miesiącu kwietniu
powołana Komisja do rozdysponowania środków na remonty dróg,
zastanowi się i ewentualnie doraźnie pomyślimy o remoncie odcinka na
drodze żwirowej,

- w ramach gwarancji wystąpimy o remont drogi żwirowej w Rembowie,
- jeżeli będzie więcej zgłoszeń na równiarkę, wtedy skierujemy m.in.

na drogę do Wilkowa
- w Kobylinie zarówno rów i droga jest powiatowa, wystąpimy do powiatu

0 remont.
—- o wycinkę krzewów przydrożnych od lasu w kierunku Kołaczkowa

wystąpimy do Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie,
- odnośnie remontu drogi w Pomorzu była rozmowa z p. Trędakiem

w obecności p. sołtys, że otrzyma 1.000 zł i sam przywiezie cztery
transporty szlaki na tą drogę —— sprawa się przeciąga w terminie ponieważ
na razie nie ma szlaki,

- wystąpimy do Powiatowego Zarządu Dróg o naprawę
nowowybudowanych chodników oraz o usuniecie karp przydrożnych przy
drodze Opinogóra — Dzbonie,

- droga w Pajewie Królach jest planowana w tym roku do budowy,
za miesiąc będzie ogłoszony przetarg, ale jeżeli niezbędna jest w tej
chwili równiarka to ją skierujemy, bo droga musi być przejezdna,

— budowa oczyszczalni w Kołaki Budzyno jest dużą inwestycją, o wartości
ok. 6 milionów. Mamy przygotowany wniosek do PROW, czekamy na
ogłoszenie terminy składania wniosku (prawdopodobnie koniec kwietnia
lub początek maja) i będziemy starali się o dofinansowanie inwestycji,

- budynek starej szkoły jak i teren wokół został sprzedany dla Muzeum
w Opinogórze Górnej, pomyślimy o zorganizowaniu przejście dla dzieci
do szkoły,

- budowa drogi Opinogóra Kolonia — Niemierzyce jest w planie, również
czekamy na ogłoszenie terminu składania wniosku o dofinansowanie
inwestycji, prawdopodobnie będzie w połowie roku,

- jeżeli w Rembowie są spuszczane szamba do rowu przydrożnego,
to zgłosimy sprawę do Komendanta Policji, który wyciągnie
konsekwencje,
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Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
- trwają prace remontowe w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie,

Wykonawca wykorzystując ferie położył podłogi w dwóch klasach

lekcyjnych w sali gimnastycznej oraz wykonał opaskę wokół budynku.

Pozostanie do wykonania malowanie elewacji zewnętrznej.
Na dofinansowanie tych robót został złożony wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego,

-— został złożony wniosek w ramach komponentu J o dofinansowanie
budowy sieci kanalizacyjnej w Zygmuntowie i centrum Opinogóry,

- 27 lutego 2008 r umówione jest spotkanie z Marszałkiem Struzikiem
w sprawie dofinansowania inwestycji — chodzi głównie o budowę
kanalizacji w centrum Opinogóry do dawnego biurowca GS i kanalizacji
w Zygmuntowie. Dopłata mieszkańców Zygmuntowa za przyłącze
do kanalizacji prawdopodobnie wyniesie 2 tys. zł.,

- rozpoczęty został remont świetlicy w Łagunach,
— rozpoczęto prace wykończeniowe świetlicy i łazienek w budynku OSP

w Opinogórze,
- złożono wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla

OSP Wola Wierzbowska,
- stary samochód strażacki „Nysa” z OSP Sosnowo zostanie przekazany do

ośrodka dla bezdomnych w Trzciance. Korzystniej jest przekazać
samochód nieodpłatnie, ponieważ jeśli byśmy skasowali to koszt
wyniósłby ok. 1 tys. zł, żeby sprzedać, również trzeba ponieść koszty
ogłoszenia przetargu plus wycena samochodu ok. 400 zł,

— w marcu należy składać podania o dołinansowanie remontu dróg
gminnych,

- złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego @ dofinansowanie
budowy drogi Pajewo Króle i Chrzanówek,

- zostało opracowane Studium Zagospodarowania Przestrzennego — jest.
podstawa do opracowania planu zagospodarowania dla dalszych
fragmentów gminy

- doraźnie zabezpieczono dach na świetlicy w Opinogórze,
- w lipcu 2007 roku Gmina przystąpiła do Projektu „Centra Kształcenia na

Odległość na Wsi” i po półrocznym okresie wdrażania projekt wejdzie
w życie. Centrum otrzymało 9 nowych komputerów stacjonarnych wraz
z oprogramowaniem, laptop, faks, urządzenie wielofunkcyjne, biurka,
krzesła. Wartość sprzętu 28.472,36 zł.. Zwrot kosztów na dostosowanie
sieci do potrzeb Centrum w wysokości 4.000 zł. Centrum będzie czynne
w godzinach 1600 — 2000 od poniedziałku do czwartku oraz w soboty od
8”0 do l20” . Szczególnie będzie mogła korzystać z niego młodzież,
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- kolejnym projektem o jaki ubiega się Gmina jest „Internet jako narzędzie
wyrównywania szans edukacyjnych na terenie gminy Opinogóra Górna”,
projekt wniosku został złożony w grudniu 2007 r i na dzień dzisiejszy
przeszedł ocenę formalną. Projekt jest skierowany do dzieci w wieku
od 8 do 11 lat z klas II i IV, ponieważ jedynie ta grupa uczniów nie
posiada zajęć z informatyki lub posiadają je w nieznacznej liczbie
godzinowej tj. 1 godzina tygodniowo. Po wejściu projektu w życie, szanse
na równy rozwój społeczeństwa znacznie się wyrównają. Projekt
przewiduje udział 80 uczniów z terenu gminy i opiewa na kwotę
50.000 zł. Realizacja. projektu przewidziana jest na okres 4 miesięcy
i uczestniczą w nim 4 szkoły podstawowe,

- złożyliśmy wniosek do Narodowego Centrum Kultury „Organizacja
imprezy artystycznej związanej z obchodami 30-lecia GOK
w Opinogórze” — można pozyskać 25 tys. zł,

- oczyszczalnie przydomowe, problem ten poruszałem w grudniu 2007
roku, aktualnie jest 70 osób chętnych na budowę. Odbyliśmy kilka
spotkań z przedstawicielami firm, które projektująi budują oczyszczalnie
przydomowe. Chcemy rozpocząć budowę w br, koszt jednej oczyszczalni
około 10 tys. zł. Odpłatność mieszkańca wyniesie 2,5 tys. zł. Na budowę
oczyszczalni przydomowych weźmiemy kredyt. Budowane będą
w zabudowach kolonijnych a nie w zwartych wsiach. Proponujemy aby
w okresie od 5 do 15 marca chętne osoby wpłaciły po 1.000 zł tytułem
zaliczki i gwarancji, że chce partycypować w kosztach budowy,
pozostałą kwotę 1.500 zł przed przetargiem Jeżeli będzie dużo chętnych
to na pewno część budowy przesuniemy na przyszły rok.

Sołtys z Kątów Waldemar Leszczyński stwierdził, że sołectwo Kąty jest
brane pod uwagę na samym końcu: chcieliśmy podłączenia do kanalizacji
do Władysławowa — nie wyrażono zgody, do wodociąg podłączeni
zostaliśmy na końcu, lampy uliczne włączono na końcu, zwracaliśmy się
z prośbą o wyremontowanie uszkodzonego zjazdu z drogi powiatowej
na drogę gminną jak również o naprawę poboczy — odpowiedż
otrzymaliśmy, że w październiku 2007 roku będzie zrobione, do dnia
dzisiej szego naprawy nie dokonano.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:
— nie można mówić, że Kąty wszystkie inwestycje otrzymują na końcu.

Wodociąg byłby zbudowany wcześniej, gdyby była zgoda mieszkańców.
Oświetlenie — jest włączonych 5 lamp ulicznych, w innych
miejscowościach nie ma w ogóle oświetlenia. W sprawie uszkodzonego
zjazdu i naprawy poboczy ponownie wystąpimy z pismem
do Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie. Jeśli chodzi
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o kanalizację, to wieś Kąty nie zakwalifikowała się do aglomeracji. Ale
jeżeli mieszkańcy Kątów będą chcieli oczyszczalnie w większości lub
wszyscy to rozważymy budowę oczyszczalni kontenerowej dla wsi Kąty,
Gmina przystąpiła do konkursu „Gmina przyjazna dla mieszkańców wsi”.
Konkurs organizowany jest przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Warszawie. Jego celem jest zlokalizowanie,
popularyzowanie i promowanie najlepszych gmin na terenie
województwa mazowieckiego oraz aktywizacja społeczności wiejskiej
i potwierdzenie właściwego kierunku rozwoju obranego przez gminę.
Przedmiotem ocen konkursowych jest m.in. opracowanie strategii
rozwoju gminy, efektywność działalności promocyjnej, jakość
infrastruktury technicznej i społecznej, dbałość o zdrowie mieszkańców,
ochrona środowiska i gospodarka odpadami, edukacja i doradztwo,
kultywowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, organizacja czasu
wolnego i jakość funkcjonowania Urzędu Gminy. Z terenu powiatu
ciechanowskiego do konkursu przystąpiły gminy: Ciechanów, Glinojeck,
Grudusk, Ojrzeń i Opinogóra Górna. Do zdobycia było maksymalnie 70
punktów. Komisja do kolejnych etapów konkursu wytypowała gminę
Opinogóra Górna i Glinojeck, które zajęły 1 miejsce z jednakową ilością
punktów po 68. Zwycięzców etapu powiatowego czeka jeszcze dwa etapy
postępowania konkursowego. Oddziałowy- planowane zakończenie
29 lutego br. oraz w przypadku sukcesu, finał wojewódzki w Warszawie
w kwietniu 2008 r,
na zakończenie Wójt Gminy zaprosił wszystkie Panie na organizowany
w Urzędzie Gminy na sa1i konferencyjnej 7 marca br o godz. 1300 Dzień
Kobiet.

Radny powiatowy Mieczysław Leszczyński stwierdził, że w grudniu 2007
roku Rada Powiatu przyjęła uchwałę o partycypacji gmin w budowie dróg
w wysokości 50% wartości inwestycji. Przyjęty jest program budowy
dróg i gmina Opinogóra jest na czele. Ogółem program obejmuje 160 km
dróg powiatowych, w tym 13% stanowią drogi na terenie gminy
Opinogóra. W programie jest ujęta przebudowa drogi Wola Wierzbowska
— Wierzbowo, droga Wróblewo — Pałui. Jest też na rok 2009 planowana
droga Długołęka — Kołaczków w m. Wólka Łanięcka, ale jeżeli gmina
nie będzie partycypować w jej kosztach budowy może nie wejść
do budżetu. Podobna sprawa z drogą w Kobylinie, tam trzeba usunąć
drzewa, udrożnić odpływ, jeżeli nie będzie wsparcia gminy to prace nie
będą wykonane. Wójt Gminy Opinogóra podjął inicjatywę opracowania
strategii, jest to inicjatywa słuszna, ale co dalej, czy mieszkańcy będą
mogli wnieść do niej swoje opinie i uwagi Również w gminie Opinogóra
powinien być przyjęty na kilka lat program modernizacji dróg Ponadto
poinformował, że odbyło się Walne Zgromadzenie Spółek Wodnych,
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na którym przyjęto składkę na rok 2008 w wysokości 20 zł, płatne na tych
samych zasadach co w latach ubiegłych.

Sołtys z Przytoki Płodziszewski Henryk zwrócił się z prośbą o pomoc
w interwencji do Zakładu Energetycznego w sprawie niskiego napięcia
w tym rejonie

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił:
- że na następną sesję Rady Gminy planuje się przygotować materiały na

temat strategii rozwoju gminy. Będzie również ogłoszona w BIP-ie
i mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi,

- współpraca z Zarządem Powiatowym Dróg dotychczas była dobra i jest
dalej, dofinansowuj emy inwestycje powiatowe,

- o partycypacji w przebudowie drogi Długołęka — Kołaczków nie
rozmawiałem z Powiatowym Zarządem Dróg ponieważ jest dopiero
początek roku, a droga ma być budowana w 2009 roku. Jestem skłonny
dołożyć i zakończyć sprawę.

- było wspomniane, że jest w planie przebudowa drogi Wola Wierzbowska
— Wierzbowo — Lipa, ale to ja pierwszy wnioskowałem o wprowadzenie
tej inwestycji do planu,

- program modernizacji dróg w tej kadencji jest przygotowany, obejmuje
on 18 km. dróg tj. droga Opinogóra Kolonia — Niemierzyce — Załuże —
Sosnowo — Pokojewo, droga Załuże — Wilkowo — Rąbież, droga
Janowieta — Wierzbowo — Kołaki Kwasy, droga Elżbiecin — Czernice.
Oprócz tego mamy dokumentację na drogi Bogucin i Kołaki Budzyno,
a w tym roku planuj emy zbudować drogę w Chrzanówku i Pajewie Króle,

- w sprawie spadku napięcia w rejonie Przytoki zwrócimy się do Zakładu
Energetycznego

Ad.nktJZ.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodniczący Rady Gminy
Jan Goździewski złożył życzenia świąteczne i zamknął obrady XVI Sesji Rady
Gminy.

Protokółowała:
~'.'w . »

Elżbieta Borowska
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